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Lei da terceirização pode 
ajudar a criar novos 
postos de trabalhos

A aprovação do projeto 

de terceirização, pela 

Câmara é um passo 

importante para o 

rejuvenescimento das 

relações trabalhistas 

Uma legislação que regu-
lamenta a atividade de 
terceirização entrega a 

segurança jurídica necessária 
para empregadores e empre-
gados, possibilitando a geração 
de novas oportunidades de 
trabalho e renda. As relações 
trabalhistas, no Brasil, são 
extremamente protecionistas, 
desatualizadas e refl etem uma 
realidade de quase um século 
atras, o que tornam o varejista, 
um verdadeiro herói. 

A proposta aprovada fl exi-
biliza a terceirização e regula-
menta a prestação de serviços 
temporários. Ela amplia a 
possibilidade de oferta desses 
serviços tanto para atividades-
-meio (que incluem funções 
como limpeza, vigilância, 
manutenção e contabilidade), 
quanto para atividades-fim 
(que inclui as atividades es-
senciais e específi cas para o 
ramo de exploração de uma 
determinada empresa).Tam-
bém amplia o uso de trabalho 
temporário dos atuais três me-
ses para seis meses, prorrogá-
veis por mais 90 dias, medidas 
excelentes para um varejo que 
acredita no crescimento do 
mercado.

No varejo há um represa-
mento das oportunidades de 
trabalho, o varejista é grande 
parte das vezes o primeiro 
empregador: é o varejista que 
ensina o empregado, dá-lhe 
valores da relação empregado/
empresário, de cidadania, de 
atendimento; toda a formação 
e informação de mercado de 
trabalho é ônus das empresas 
de varejo. 

No entanto a legislação 
anterior contribuía para uma 
precarização dessa relação 
e um ônus desproporcional 

entre o dever do empresário 
e o direito do empregado. O 
medo da legislação trabalhista 
refl ete, diretamente, no preço 
dos produtos e serviços comer-
cializados, fazendo com que 
os empregadores deixam de 
contratar por medo de terem 
de aumentar em demasia os 
seus produtos e serviços, pela 
provisão necessária em caso 
de uma demissão.

A terceirização regulamenta 
o que já ocorre há cerca de 20 
anos, quer seja no setor privado 
como no público e dessa forma 
não há de se falar em uma 
“precarização do emprego”, 
entendemos que a segurança 
jurídica, ora imposta, reduz 
riscos, aumenta a competitivi-
dade e servirá como promotora 
da geração mais empregos. No 
varejo a terceirização garante 
um movimento refl exo positi-
vo, qual seja: a especialização 
da mão de obra  que mais 
bem preparada busca melhor 
remuneração.

Não se observa, na prática, 
que nenhum direito do em-
pregado tenha sido removido, 
apenas facilitando a contrata-
ção e assim melhorando a atual 
situação do desemprego que 
assola o pais e que atinge a eco-
nomia de forma tão negativa.

Segundo estudo realizado 
pela Deloitte, em parceria com 
a CNI, o Brasil, dentro de 17 pa-
íses pesquisados, é o único que 
segrega atividades em meio e 
fi m. Essa pesquisa, teve como 
objeto, dentro outros, países 
como: Colômbia, Peru, China 
Alemanha e Bélgica.

Mais uma vez se comprova 
que, o que existe somente no 
Brasil, diferente de jabuticaba, 
não pode estar correto. Finali-
zando, devemos entender que 
estamos no século XXI, onde os 
empreendimentos vencedores 
são os horizontalizados e não 
aqueles verticalizados.
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A - Projetos de Leitura
No próximo dia 25 (terça-feira), quem passar pelo Aeroporto de Congo-
nhas poderá encontrar um livro esquecido propositalmente nos assentos 
do aeroporto. Pode pegar e levar com a condição de, após a leitura, deixá-lo 
em outro local público. O projeto ‘Viajando na Leitura’ é realizado pelo 
Grupo Projetos de Leitura em parceria com a Infraero em comemoração 
do Dia Nacional do Escritor. A ação terá início às 8h00 e se estenderá 
até às 14h00, tendo como ponto de referência o local de embarque dos 
passageiros. Serão doados 1.500 livros para o público infantil, juvenil e 
adulto, com a fi nalidade de fomentar a leitura e promover a circulação 
dos livros doados. Nos exemplares, o leitor encontrará um adesivo na 
capa, com a frase: “Leia-me e me esqueça por aí”. Mais informações no 
site: (www.projetosdeleitura.com.br).

B - Fashion Week
O Mega Polo Moda (R.Barão de Ladário 670, Brás), maior shopping 
atacadista do país, apresenta entre este domingo (23) e terça-feira (25), 
a 23ª edição do Mega Fashion Week, evento que lança as tendências e 
novidades de mais de 350 marcas para a Primavera/Verão. Pela primeira 
vez, o shopping abrirá suas lojas no domingo. E de maneira inédita, 
recebe mais de 1300 convidados para compras, um coquetel e um show 
exclusivo com a dupla Fernando e Sorocaba. O shopping ainda sorteará 
R$100 mil em compras e um carro. Serão exibidos diversos looks de 
moda feminina, masculina, infantil, plus size e acessórios, que estarão 
nas ruas do Brasil na próxima estação. A cada dia serão três desfi les: 
10h30, 13h30 e 15h. Mais informações: (www.megapolomoda.com.br).

C - Maratona do Desenvolvimento 
O Grupo Rio Quente realiza, entre os dias 4 e 6 de agosto, a primeira 
edição brasileira de um hackathon para Turismo e Entretenimento, 
maratona de desenvolvimento em que profi ssionais projetam e execu-
tam soluções inovadoras a partir de temas e demandas propostos por 
um time de negócios. Para repensar o que é essencial para o cliente, a 
experiência de viagem e o alto desempenho das quatro empresas que 
compõem o Grupo – Rio Quente Resorts, Valetur Viagens, Hot Park e 
Rio Quente Vacation Club -, o hackathon terá a duração de 38 horas 
de atividades, no Hotel Turismo, no Rio Quente Resorts. As inscrições 
vão até o próximo dia 24: (www.gruporioquente.com.br/hackathon/). 
Podem participar programadores, designers gráfi cos e de interface, 
desenvolvedores e conhecedores de negócios do setor. 

D - Arte & Cultura
Bia Doria acaba de receber o 35º Prêmio Internacional “Fontane di Roma” 
concedido pela Accademia Internazionale La Sponda. A artista plástica foi 
reconhecida pelo conjunto da obra na mostra “Arte e Fé de São Paulo a 
San Paolo”, que fi cou em cartaz de 15 de maio a 15 de junho na Basílica 
Papal de São Paulo Fora da Muralha (Basilica Papale di San Paolo Fuori le 
Mura), em Roma. Com curadoria de Livia Bucci, da Galeria Spazio Surreale, 
a mostra contou doze esculturas em madeira, sendo que algumas delas 
foram pensadas especialmente para essa exposição. É a segunda vez que 
a Accademia reconhece o trabalho de Bia Doria. No ano passado, a artista 
recebeu o 34º Prêmio Internacional “Fontane di Roma” por sua colabo-
ração cultural com exposições nas cidades italianas de Tivoli e Pádova. 

E - Óculos para Carentes
Atualmente, cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo necessitam de 
correção visual e 95% delas vivem em países emergentes. No Brasil, 30 
milhões de indivíduos possuem problemas de visão e não têm acesso 
a óculos de grau. Com o objetivo de reverter esse quadro, o Grupo Es-
silor lançou o programa ‘Ótica Cidadã’, que oferece acesso à correção 
visual, com óculos de grau por apenas R$ 60,00. Para poder adquirir 
os óculos, será necessário apresentar a prescrição feita por um médico 
oftalmologista e ter cadastro no Programa Bolsa Família. Em seguida, 
deve acessar o site (www.oticacidada.org.br), identifi car as ópticas que 
fazem parte do programa e levar a receita médica com validade de até 
seis meses, bem como o cartão do Bolsa Família à unidade escolhida.

F - Mundo Náutico
Começa amanhã (20) e vai até domingo (23), a Marina Itajaí, no litoral norte 
catarinense. Reune novidades do mundo náutico que vão desde pequenas 
embarcações até iates de mais de 80 pés, além de variedade de produtos 
e serviços, opções de lazer e gastronomia. Aos moldes do ano passado, 
o evento estará aberta aos navegadores que desejarem chegar de barco. 
Consagradas marcas como: Azimut Yachts, Chris Craft, Okean Yachts, Sessa 
Marine, Intermarine, Sea Ray e Bayliner apresentarão novidades em em-
barcações, entre elas: lanchas de passeio e esportivas, fasttrawlers e iates 
de luxo. Outras informações em: (www.salaonauticomarinaitajai.com.br).

G - Injeção Eletrônica
A Ford lançou uma publicação voltada para os reparadores independentes 
de automóveis: o livro digital “Sistemas de Injeção Eletrônica dos Motores 

Ford” pode ser acessado gratuitamente no site (www.reparadormotorcraft.
com.br), bastando que o reparador se cadastre e informe o CNPJ da ofi cina 
em que trabalha. Com mais de 250 páginas, o livro apresenta os fundamentos 
da eletricidade básica para a compreensão da teoria eletrônica. Seu foco 
principal são os motores Rocam que equiparam os modelos Ka, Fiesta, 
Courier e EcoSport durante a primeira década dos anos 2000 e têm uma 
participação importante dentro do parque circulante nacional. A publicação 
é resultado de uma parceria inédita da Ford com o Senai para auxiliar na 
formação dos reparadores independentes e ampliar o seu conhecimento 
técnico sobre um tema muito procurado nas ofi cinas mecânicas. 

H - Agricultura Digital
As ferramentas de agricultura digital estão cada vez mais presentes 
no campo para atender as expectativas dos agricultores em relação ao 
aumento da produtividade e práticas sustentáveis. Pensando nisso, a 
Bayer, em parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, abre inscrições para 
a 2ª edição do Startups Connected. O desafi o proposto pela companhia é 
a redução de perdas de produtividade relacionadas a pragas e doenças 
e fomentar o desenvolvimento de soluções na área de agricultura digi-
tal já disponíveis no mercado. A iniciativa faz parte do programa AHK 
Startups Accelerator, que apoia startups na geração de oportunidades 
de negócio entre elas e as empresas patrocinadoras. Inscrições: (http://
www.startupsconnected.com.br/categorias/agricultura-digital/).  

I - Excelência no Atendimento
O Banco BMG recebeu mais um importante reconhecimento pelos avanços 
apresentados na gestão do relacionamento com os clientes. Desta vez, foi 
certifi cado pelo Prêmio CIC Brasil 2017, promovido pela revista ClienteSA. O 
objetivo é identifi car as melhores práticas adotadas para garantir a satisfação 
do consumidor, bem como as organizações líderes na qualidade do serviço 
prestado, a fi m de que se tornem referência em âmbito internacional. Com 
87 anos de tradição, o Banco BMG é hoje uma das maiores e mais impor-
tantes instituições fi nanceiras do país. Nos últimos anos, tem se dedicado 
a novos negócios. Dentre os principais produtos, estão o Cartão de Crédito 
Consignado, voltado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. 

J - Ciências Agrárias
Entre os dias 6 e 9 de novembro acontece a 30ª Reunião Anual do Instituto 
Biológico (Raib). O evento é voltado para profi ssionais e estudantes das 
áreas de ciências agrárias, biológicas e ambientais, em assuntos relacio-
nados à sanidade animal e vegetal, proteção ambiental, pragas urbanas, 
museologia e história da ciência e RH. Vai até o dia 1 de agosto o prazo 
para o envio dos trabalhos que serão submetidos à análise de consultores 
científi cos e, aqueles aprovados, serão publicados na revista “O Biológico”. 
Serão abordados no encontro temas voltados aos desafi os do agronegócio 
como “Saudabilidade dos Alimentos”, “Como ser ativo em uma economia 
competitiva e inovadora estando em uma instituição pública de pesquisa?”, 
“Sustentabilidade no Agronegócio” e “Programas de Certifi cações”. Outras 
pelo e-mail (reboucas@biologico.sp.gov.br) ou tel. 5087-1703.
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Houve retração de 3,1% da atividade do setor agropecuário.

A atividade econômica bra-
sileira recuou 0,2% em maio, 
na comparação com o mês 
anterior. Na comparação com 
maio de 2016, a atividade eco-
nômica subiu 0,9%. De janeiro 
a maio foi registrada retração 
da atividade econômica de 
0,1% em relação ao mesmo 
período do ano passado, de 
acordo com o Indicador Se-
rasa Experian de Atividade 
Econômica (PIB Mensal). De 
acordo com economistas da 
Serasa Experian, o agrava-
mento da crise política a partir 
da segunda quinzena de maio 
pode ter impactado a atividade 
econômica do mês, reduzindo 
o ímpeto registrado na abertu-
ra do segundo semestre.

Segundo o levantamento, 
houve retração de 3,1% da 
atividade do setor agrope-
cuário no mês de maio em 
comparação com abril. Já na 
atividade industrial houve 
avanço de 0,6% e em serviços 
de 0,3%. Pelo lado da deman-
da agregada, o mês de maio 
teve recuo em todos os seus 
componentes: consumo das 
famílias (-0,2 %) ; consumo do 
governo (-0,4 %) ; investimen-

O preço das hortaliças e frutas comercializadas nas Ceasas do 

país caíram em junho.

No geral, apenas alface 
e mamão fi caram mais 
caros. É o que revela o 7° 

Boletim Prohort de Comercia-
lização de Hortigranjeiros nas 
Ceasas, divulgado ontem (18) 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

A boa oferta de banana prata, 
maçã fuji e laranja infl uenciou o 
recuo nos preços dessas frutas. 
No caso da laranja, além da boa 
produção da safra 2017/18,  que 
entrou no mercado em meados 
do primeiro semestre e regulari-
zou o abastecimento do produ-
to, houve  demanda um pouco 
mais baixa no varejo.  Também 
fi caram mais baratos morango 
(29%), maracujá (21%), caju 
e tangerina (12%), conforme 
cotação da Ceagesp.

Já a melancia teve a oferta 
reduzida nos entrepostos ata-
cadistas devido à tradicional 

PIB teve 
aumento de 
0,49% no 
trimestre 
encerrado
em maio

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país, teve um crescimento de 
0,49% no trimestre encerrado 
em maio na comparação com o 
trimestre fechado em fevereiro. 
No entanto, em relação ao tri-
mestre encerrado em maio de 
2016, o PIB não teve variação.

Os dados foram divulgados 
ontem (18), no Rio de Ja-
neiro, pelo Monitor do PIB, 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Analisando-se apenas 
maio, houve queda de 0,9% na 
comparação com abril e alta de 
0,7% em relação a maio do ano 
passado.

O trimestre fechado em 
maio acusou queda de 0,6% no 
consumo das famílias, quando 
comparado ao mesmo período 
do ano passado. Nesse mesmo 
tipo de comparação, os investi-
mentos tiveram queda de 3,6%. 
As exportações registraram 
crescimento de 1,8%. O mesmo 
aconteceu com as importações, 
com alta de 2,3% (ABr).
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Frutas e hortaliças fi caram 
mais baratas no mercado 

atacadista em junho
Os preços das principais hortaliças e frutas comercializadas nas centrais de abastecimento (Ceasas) do 
país caíram em junho, quando comparados com o mês de maio

foi mais restrita, resultando 
em alta praticamente em todo 
o país.  As cotações mais eleva-
das proporcionaram alívio aos 
produtores,  minimizando um 
pouco as perdas registradas 
nos meses anteriores.  

Com exceção da alface, que 
subiu de preço na maioria das 
Ceasas devido às condições 
climáticas, as demais hortaliças 
fi caram mais baratas em junho. 
A batata registrou queda por 
conta da entrada da safra de 
inverno. A cebola também teve 
maior oferta em boa parte dos 
mercados analisados, resul-
tando em preços mais baixos 
-  apenas as centrais do Nor-
deste registraram alta. Outras 
hortaliças que também  tive-
ram queda nos preços foram:  
mandioca (15%), couve-fl or 
(14%), repolho (13%) e alho 
(11%) - (Conab).

queda de consumo no inverno, 
aliada ao intervalo das safras 
dos estados de  Rio Grande do 
Sul, Bahia,São Paulo e Tocan-
tins - sendo o país abastecido 

pela produção de Goiás. O 
cenário provocou aumento de 
preço de até 33,58% (na Gran-
de São Paulo). A quantidade 
ofertada de mamão também 

Atividade econômica
recuou 0,2% em maio

tos (-2,1 %) ; exportações (-4,5 
%) e importações (-6,1 %) .

No acumulado dos primeiros 
cinco meses de 2017, a atividade 
agropecuária cresceu 15,0% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Já a indústria 
e o setor de serviços caíram 
1,0% e 1,2%. No acumulado 

dos primeiros cinco meses 
de 2017, praticamente todos 
os componentes da demanda 
agregada recuaram: consumo 
das famílias (-1,4 %) , consumo 
do governo (-1,9 %) , investi-
mentos (-4,4 %) , exportações 
(-0,4 %) e as importações 
cresceram 5,9% (ABr).


